
 

ه   َبْعدَ  اْنَتَصرَ  َولََمن  { القائل هلل الحمد مْ  َما َفأُولَئ كَ  ُظْلم  نْ  َعلَْيه   شهيد، فهو دينه دون قتل من( القائل رسوله على والسالم والصالة ،}َسب يل   م 

 .)شهيد فهو أهله دون قتل ومن شهيد، فهو دمه دون قتل ومن شهيد، فهو ماله دون قتل ومن

 بعد، أما ثم

 والحكمة؛ اإليمان يمن في وحرماتهم المسلمين أنفس على صنعاء نظام وحليفها أمريكا عدوان لصد الرامية المجاهدين لعمليات استمرارا  

 األربعاء اليوم صباح -نحسبهم كما- الصادقين المجاهدين من ثلة انطلقت المسيرة؛ األمريكية للطائرات الوحشية الهجمات في والمتمثل

 لتدمير العامة المجاهدين خطة ضمن وذلك عدن، في العميل صنعاء لجيش الرابعة المنطقة قيادة مقر مستهدفين اآلخر جمادى من الثاني

 .الطائرات تلك إلدارة المشتركة العمليات غرف

 ثالثة لك اقتحامذ أعقب كامل؛ بشكل ليدمرها المنطقة بوابة في استشهادي يقودها مفخخة سيارة بتفجير المباركة العملية بدأت وقد

 .المنطقة داخل المنتشرة القوات مع االشتباك ثم ومن -هللا بعون- سريعا   عليها السيطرة من ليتمكنوا البوابة، لغرفة انغماسيين

 اشتباكات لتدور للمنطقة الخلفية البوابة يقتحمون آخرون انغماسيون ستة كان الرئيسية؛ البوابة على الهجوم مع وبالتزامن آخر جانب من

 :الترتيب على التالية األحداث وقوع عن أسفر ما العميل؛ الجيش وجنود بينهم عنيفة

 .بها التمترس ثم العسكرية، واالستخبارات القيادة مبنيي بينها من العسكرية المنطقة قيادة مقر من أجزاء على المجاهدين سيطرة -1

 .العميل الجيش في العالية الرتب ذوي من بعضهم وضباط جنود بين ما عسكريا   خمسين قرابة مقتل -2

 .بها المتمركزة الجيش وآليات المنطقة بمباني مادية خسائر إلحاق -3

 . وهلل الحمد العميل الجيش جنود يقاتلون أماكنهم في متمركزين البيان هذا نشر لحظة إلى زالوا ما المجاهدين أن إلى التنبيه ويجدر

عمليات  غرف باستهداف سلفا   أعلناها التي خطتنا في مستمرون أننا نؤكد فإننا - وقوته هللا بحول- للعدو الموجعة العملية هذه نتبنى إذ وإننا

 .العالمين رب هلل والحمد لتدميرها، الفرصة لنا تعالى هللا يسر ووقتما وجدناها أينما المسيرة األمريكية للطائرات المشتركة اإلدارة

 

 العرب جزيرة في الجهاد قاعدة تنظيم

 المصدر : ) مركز الفجر لإلعالم (


